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Hankkeen teemat

• Tulevaisuusohjaus
• Toimintatapoja ja työkaluja pienryhmätyöskentelyyn

lukioissa
• Siirtymävaiheen opinnot

• Lukioaikana tai välivuonna suoritettavia, yliopistoon
valmentavia kursseja

• Pohjoisten yliopistojen tiedeviestintää lukioihin
• Vierailut, tiedelähettiläät, Luentoralli, kurkistuskurssit, kummiluokka,

materiaalia opettajan tueksi, jne…

• Oppimisympäristöjen kehittäminen ja yhtenäistäminen
• Maantiede, matematiikka, fysiikka, kemia, germaaninen filologia,

jne…

• Työelämätietous ja yrittäjyyskasvatus lukioissa



Opintopolku lukiolaisesta
akateemiseksi asiantuntijaksi

Työkaluja tulevaisuusohjauksen tueksi
Kaisa Karhu, Oulun yliopisto
Mirja Väänänen, Oulun yliopisto
Ida Mielityinen, AKAVA



Uravalintoihin liittyvä päätöksentekoprosessi
informaation käsittelyprosessina

Yleiset
informaationkäsittelytaidot

Tietoa
itsestä

Tietoa
työelämästä

Omien päätöksentekotaitojen arviointi -
Kenttä, tietoisuus omista ominaisuuksista

Päätöksentekotaitokenttä

Tietokenttä

Metakognitiiviset
taidot



Työskentely 2 – tutustuminen ohjaustyökaluihin

1) Itsetuntemus
2) Osaaminen
3) Työelämätietous

- pohdinta/ keskustelutehtäviä
- kirjoitustehtäviä
- symboolisia tehtäviä
- tiedonhakutehtäviä



1) Itsetuntemus

• Arvopelià mitä asioita haluat työltä, mitkä asiat työssä
ovat sinulle tärkeitä?

• Saat tehtävään liittyvää oheismateriaalia

• Tuliko yllätyksiä?

• Minkälaisissa töissä/työpaikoissa kyseiset asiat
voisivat toteutua?



2) Osaaminen

• Mieti jotain onnistumiskokemusta… Mikä teki
kokemuksesta hyvän? Mitä taitoja onnistuminen vaati?
Löysitkö itsestäsi jotain kehitettävää?
àTee kokemuksesta ´Taitokäsi’ –tehtävä

• Tutustu tulevaisuuden osaamistarpeisiin (esim.
Oivallus –hankkeen raportissa oleviin). Miten kyseisiä
taitoja voi kehittää/ miten kyseinen taito kehittyy?



3) Työelämätietous 1

Töissä.fi
• Valitse sattumanvaraisesti 3-5 uratarinaa. Tutustu työssä

tarvittaviin taitoihin.
• Mitkä työssä tarvittavat taidot toistuvat useimmin?
• Miten kyseistä osaamista tai taitoa voi saavuttaa?

• Kun tutustut tyypilliseen työpäivään, onko jotain mikä sinua
mietityttää/ ihmetyttää?

• Minkälaiset vinkit näyttäisivät toistuvan? Mitä ajatuksia ne
sinussa herättävät? Kuinka tärkeänä niitä pidät?

• Tutustu johonkin sinua kiinnostavaan alaan. Löytyykö niistä jokin
sinua kiinnostava tehtävä/nimike? Missä kyseistä tehtävää voisi
tehdä? Mitä osaamista tehtävään voisi liittyä?



3) Työelämätietous 2

Fore-ammatti
• tutustu sinua kiinnostavaan 3:een työtehtävään

(Erityisasiantuntija/ Asiantuntija – korkeakoulutettujen
työpaikat)

• Mitä työtehtäviä/aloja valitsit? Vastaa jokaisen valintasi
perusteella seuraaviin kysymyksiin:

1. Voisiko tämä olla sinun työsi?
2. Montako alan työpaikkaa on alueellasi auki?
3. Minkälaista osaamista työtehtävä edellyttää?
4. Miltä työllistyminen tulevaisuudessa vaikuttaa? (mikä

suhde on työpaikkojen ja hakijoiden suhteen?)



Core work-related skills

Lähde: The Future of Jobs Employment, Skills and
Workforce Strategy for the Fourth Industrial
Revolution. 2016.



Tulevaisuuden osaamistarpeita
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Tulevaisuuden osaamistarpeita
skenaarioiden mukaan
(Kauppinen, 2013)

ENGLANNIN
KIELI

MYÖS
VENÄJÄN,
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KIINAN JA

JAPANIN KIELI
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MINEN

VERKOSTO-
OSAAMINEN

LOGISTIIKKA-
OSAAMINEN

TURVALLISUUS
JA KRIISITYÖ-
OSAAMINEN

TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA



MISTÄ TYÖELÄMÄTIETOA
(Koonnut Juha Sainio, Turun yliopiston rekrytointipalvelut)

• Uraseurannat à töissä.fià URATARINAT, mitkä ovat tärkeämpiä työssä tarvittavia taitoja
• Fore –ammatti
• TE –toimistot
• maakuntien liitot
• Tilastokeskus, sijoittumispalvelu
• Ammattiliitot (AKAVA) ja sen jäsenliitot (SPECIA, SEFE, OAJ,..)
• EK (Elinkeinoelämän keskusliitto)
• Kuntatyönantajat
• Valtiolle.fi
• OTUS
• Palkansaajien tutkimuslaitos
• Sitra
• Tekes
• Kelan tutkimusosasto
• Sanoma-ja aikakauslehdet
• yksityisten rekrytointiyritysten nettisivut, esim. monster, uratie
• kollegat ja tuttavat (=asiantuntijoita eri aloilta)
• (EVA (elinkeinoelämän valtuuskunta), VATT (Valtion taloudellinen tutkimustoimisto))



Töissä.fi -työskentelyä
(Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto; Kaisa Karhu, Oulun yliopisto)

• avaa http://www.toissa.fi/
• kirjoita kiinnostava pääaine kohtaan hae pääaineella tai

koulutusohjelmalla
• Voit myös hakea sivun yläpalkista kohdasta opintojen hakemisto
• TAI kohdasta 01sijoittuminen työelämään

• Keskustele parin kanssa:
• Mitä tehtävänimikkeitä haku tuotti?
• Millaisille sektoreille työllistytään?
• Millaisia työnantajia löytyy?
• Millainen on työllisyystilanne?
• Millaisia työtehtäviä alalla olevien päivään liittyi?



Töissä.fi -työskentely
MITÄ TYÖELÄMÄSSÄ PITÄISI OSATA?
(Koonnut Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto)

• Tutustukaa valmistuneiden kertomuksiin:
• Millaista osaamista heidän työtehtävissään tarvitaan?

(tarvitsen työssäni seuraavia taitoja)
• Mikä rooli työssä on koulutuksen tuomalla erityisosaamisella?
• Millaisia yleisiä, geneerisiä työelämätaitoja tarvitaan?
• Mitä osaamista opinnot ovat antaneet? (näistä opinnoista on

ollut eniten hyötyä)
• Mistä muualta osaamista on karttunut?

• Pohtikaa ryhmässä:
• Miten voisitte kerryttää näissä tehtävissä tarvittavaa

osaamista opiskelun aikana (lukiossa, korkea-asteen
pääaineen opinnoissa, harrastuksissa, vapaa-ajalla jne.)?



Töissä.fi -työskentely
MITÄ TYÖELÄMÄSSÄ PITÄISI OSATA?
(Koonnut Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto)

• Pareittain
• Valitkaa 02 valmistuneiden kertomukset
• Selatkaa palkkia Näytä kaikki taidot
• Listatkaa palkista 10 oman alanne osaamiseen liittyvää taitoa
• Klikatkaa taitoja ja tutustukaa valmistuneiden kertomuksiin

työtehtävistä, joissa näitä taitoja tarvitaan
• Millaisia työtehtäviin taidot liittyvät?
• Miten taidot konkretisoituvat käytännön työelämässä?
• Mitä taitoja saat/voit hankkia oman alasi opinnoista? Entä muualta?
• Miten voisit CV:ssä osoittaa osaamistasi näissä taidoissa



Töissä.fi -työskentely
TYÖURAPOLUT: MITEN TYÖLLISTYN?

(Koonnut Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto; Kaisa Karhu, Oulun yliopisto)

• Tutustukaa ryhmässä kiinnostaviin valmistuneiden kertomuksiin

• Vinkki:
• kertomuksia löydät 02 valmistuneiden kertomukset alalaidan

kiertovalikosta.  Jos kiinnostavan alan kertomuksia ei löydy
paljoa, voit etsiä omaa alaa lähellä olevien kertomuksia tai
muuten vain kiinnostavien alojen kertomuksia! Huomaat, että
samoja vinkkejä on monilla – NE OVAT SIIS TÄRKEITÄ!

• Mitä kautta valmistuneet ovat työllistyneet?
• Mikä merkitys on tutkinnolla, harjoittelulla, opintojen aikaisella

työkokemuksella jne.?
• Mikä rooli on ollut henkilökohtaisilla verkostoilla?
• Millaisia verkostoja valmistuneet tuovat esille kertomuksissaan?



Töissä.fi -työskentely
MITEN HANKKIA OPINTOPOLULTA EVÄITÄ TYÖLLISTYMISEEN?

(Koonnut Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto; Kaisa Karhu, Oulun yliopisto)

• Tutustukaa valmistuneiden kertomuksiin
• Mitä asioita valmistuneet nostavat tärkeiksi

työllistymisessään?
• Millaisia vinkkejä valmistuneet antavat

työllistymiseen?
• Millaisia vinkkejä alalta valmistuneet antavat

opiskeluun?

• Arvioikaa ja pohtikaa, miten itse voi opintojen aikana
vaikuttaa valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen.



Töissä.fi -työskentely
TULEVAISUUDEN URAPOLUT

(Koonnut Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto)

• Tutustukaa ryhmässä teitä kiinnostavien tehtäväalojen
kautta valmistuneiden kertomuksiin (valmistuneiden
kertomukset, näytä kaikki työn luonteet)

• Millaisia erilaisia urapolkuja kertomuksista löydätte?
• Mikä on tutkinnon merkitys?
• Mitkä muut asiat ovat vaikuttaneet urapolkuihin?
• Mikä on täydennyskoulutuksen rooli?
• Mitkä henkilökohtaiset asiat ovat voineet vaikuttaa

urapolun muotoutumiseen?


